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PÉTER MEGISMERI JÉZUS SZERETETÉT 

Igeolvasás: Lk 15,1-7 

Alapige: Jn 21,7 Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, 

akit Jézus szeretett: "Az Úr az!" Amikor Simon Péter 

meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert 

mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. 

Kedves Testvérek! Ma Jézus szeretetéről és kegyelméről 

szeretnék beszélni, s arról, hogy Péter hogyan ismerte meg 

e szeretetet és kegyelmet. Jézus még a szolgálatának a 

kezdetén beszállt Péter hajójába és onnan tanította a 

tömeget. Ezt követően pedig megkérte Pétert, hogy evezzen 

a mélyre, és vesse ki hálóit fogásra. Korábban Péter már 

hallhatta a Mester tanításait, de igazán még nem ismerte Őt. 

Mégis Jézus kérése elég volt arra, hogy azt mondja: Mester 

ugyan halászni éjszaka kell, és mi egész éjszaka 

halásztunk, de a Te szavadra kivetem a hálót. S amikor ez megtörtént, olyan nagy tömeg halat fogtak, hogy 

szakadoztak a hálóik. Péter ezért intett a másik hajón lévő társainak, hogy segítsenek, s ezután a két hajót 

annyira megtöltötték a halak, hogy majdnem elsüllyedtek. S ekkor Péter átéli, hogy Jézus hatalmas Úr. És ez a 

hatalom nagy félelmet vált ki belőle. Átérzi Jézus szentségét, s meglátja a maga bűnösségét, és Jézus lábai elé 

borulva azt mondja: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. S akkor mondja neki Jézus: Ne félj, 

ezentúl emberhalász leszel. S Péter a hálóit a parton hagyva követni kezdi Jézust. 

    
Szeptember 30-án gyermek-istentisztelet, október 6-án ifivezetői találkozó   

Péter itt látja meg először azt, hogy Jézus isteni hatalommal rendelkező Úr. S ez volt az az alkalom, 

amikor Péter beiratkozott abba az iskolába, ahol alkalma volt rá, hogy megismerje azt a hatalmas Istent, akit 

mi emberek az Úr Jézuson keresztül ismerhetünk meg, hiszen Jézus azt mondta egyszer Fülöpnek, hogy Aki 

engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az 

Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem 

önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én 

az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” 

(Jn 14,9-11) Itt Jézus arról beszél, hogy aki Őt megismeri, megismeri a Teremtőt is. 

 Péternek három és fél éve volt arra, hogy megismerje azt a hatalmas Istent, akit mi emberek sokszor 

úgy képzelünk el, hogy félelmetes Úr, Aki előtt nekünk embereknek félnünk kell, mert Ő szent, mi pedig 

bűnösök vagyunk. Péter pedig, mire kijárja az iskolát, arra döbben rá, hogy mindemellett Isten szerető Isten, 

és az Ő szeretete az, ami igazán fontos. Péter három és fél éven keresztül láthatta Jézus csodáit, hallhatta 

tanításait, és közelről is megtapasztalhatta, hogy kicsoda Jézus. És úgy gondolom, hogy Péter nagyon örült 

annak, hogy az Úr Jézus oldalán lehetett. Hogy annak a Jézusnak volt a tanítványa, Aki reflektorfényben volt, 

hiszen tömegek jöttek Hozzá. És ezalatt a 3 és fél év alatt minden olyan szép volt Péter számára, mint egy 

csodálatos diadalmenet. És Péter úgy gondolhatta, hogy ő már igazán jól ismeri Jézust. És igazán jól ismeri 

önmagát is. Aztán eljött az utolsó vacsora után Jézus arról beszél: Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, 

előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá: Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha 

meg nem botránkozom. Itt a magabiztos Pétert láthatjuk, aki úgy gondolja, jól ismeri Jézust és önmagát is. 

Szinte tanítványtársaira mutat: Ha ők meg is botránkoznának, én kitartok melletted Jézus. Egy másik helyen 

azt mondja Péter, amikor Jézus a haláláról beszél, hogy nem történhet ez meg Veled. Az ki van zárva, hogy 

meghalj. Jézus halála, mint lehetőség meg sem fordult Péter fejében. Mert eddig úgy ismerte meg Jézust, mint 

isteni erővel rendelkező szent Úrat. És ez igaz is volt. Azonban a legfontosabb tulajdonságát Jézusnak még 

csak most kezdte megismerni igazán: a kegyelmét és a szeretetét. 

De aztán tudjuk, hogy Péter elárulja Jézust. Azonban Jézus feltámadása után megjelenik neki. Péter 

újból találkozik az Úrral, és rádöbben, hogy Jézus még hatalmasabb, mint hitte. Ő maga pedig még bűnösebb, 

mint gondolta. Megtörténik Péter és Jézus között egy olyan találkozás, amelynek a részleteiről nem tudunk. 

Pál apostol az 1Kor 15-ben írja, hogy Jézus feltámadása után előbb megjelent Kéfásnak (azaz Péternek), majd 

pedig a 12-nek. Csak Péter és Jézus, s a Mester elvégzi Péterben a helyreállítás munkáját.  

S ezt követően érkezünk el a mai történethez, amikor a tanítványokat újra a Genezáreti tavon látjuk 

halászni. S a partról valaki odakiált nekik, mert nem ismerik fel, hogy Jézus az: Fiaim, nincs valami 

ennivalótok? Majd odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! S ekkor Péter belevetette 

magát a tengerbe, és úgy igyekezett Jézus felé. Gondolom, először úszott ruhástól Jézus felé. Lehet, hogy a 

part közelében már rohanni próbált a térdig érő vízben, csak hogy minél hamarabb Jézus közelében lehessen, 

hogy beszélhessen Hozzá, hogy hallhassa a hangját. Vajon mi volt az, ami Pétert ennyire vonzotta Jézushoz? 

Vajon mi húzta őt mint a mágnes ennyire Jézushoz? Jézus nagysága, Jézus hatalma, Jézus szentsége, hogy Ő 

a hatalmas Isten? Vagy inkább a Jézus szeretete és kegyelme? Én úgy gondolom, hogy Jézus szeretete és az Ő 

kegyelme. Az, hogy ugyan nem érdemlem meg, de Ő annyira szeretett, hogy meghalt értem. Annyira szeret, 

hogy utánam jön. S Jézus így jön mi utánunk is, mert szeret. Legyen áldott ezért az Ő szent neve! Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 

 

2018. október:  

17. szerda  14.30 
Bibliaóra. Téma: Jézus az egyetlen Isten-ember. Előkészítő kérdések az előtérben lévő 

asztalon találhatóak. 

17. szerda  17.30 Női bibliakör 

18. csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

18. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

20. szombat 
9.00-

12.00 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, 

festék) és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné 

Tóth Wanda néni vezeti. A tanfolyam végén az elkészített alkotásokból 

kiállítást rendezünk, melynek időpontja: december 16. A megnyitóra az 

istentiszteleten, a hirdetések után kerül sor.  
21. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

21. vasárnap 10.00 
Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal elválasztott baba-

mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az igehirdetést. 

21. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

27. szombat 9-15 Egyházmegyei ifjúsági konferencia  

      

Pintér Béla koncert Pintér Béla magyar dalszerző-előadó, a 

hazai keresztény könnyű-zene klasszikusának számít. Öröm 

számunkra az, hogy ebben az évben már másodjára énekelhet 

templomunkban az egyházmegyei ifjúsági konferencia keretén 

belül.  
28.  vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

 - Külső felújítás. Sikerült felhelyezni a galambtüskék 95%-át, s a galambokkal vívott harcból győztesen kerültünk 

ki. A munkálatok festéssel folytatódnak. Aki az elvégzendő munkákat támogatni kívánja, adományát átutalhatja 

számlaszámunkra (11738008-20899125 – Tárgymező: Felújítás), illetve befizetheti a kihelyezett csekken, vagy az 

erre a célra kihelyezett perselybe is elhelyezheti. Az adományokat köszönjük tudván, hogy „a jókedvű adakozót 

szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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